ประวัติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ นราธิวาส
อาเภอแว้ ง จังหวัดนราธิวาส
โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
เป็ นโรงเรี ยนประเภทรับนักเรี ยนอยูป่ ระจา มี
เนื้อที่ 190 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา ตั้งขึ้นตามแผน
พัฒนาโครงการที่ 208 ของกระทรวงศึกษาธิการ
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริ การการศึกษาแก่เยาวชน
ผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษา ตามกระทรวงศึกษาธิการ
กาหนด 10 ประเภท ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 และเขตพื้นที่มธั ยมศึกษา เขต 15

เด็กด้ อยโอกาสทางการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด 10 ประเภท
1. เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงานหรื อแรงงานเด็ก
2. เด็กเร่ ร่อน
3. เด็กที่อยูใ่ นธุรกิจทางเพศหรื อโสเภณีเด็ก
4. เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรื อเด็กกาพร้า
5. เด็กที่ถูกทาร้ายทารุ ณ
6. เด็กยากจน(มากเป็ นพิเศษ)
7. เด็กในชนกลุ่มน้อย
8. เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
9. เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
10. เด็กในสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน

คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครเข้ าเรียน
1.- ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีอายุยา่ งเข้าปี ที่ 7
- ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จบการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่า
- ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จบการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรื อเทียบเท่า
2. เป็ นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาที่กระทรวง
ศึกษาธิการกาหนด หรื อเป็ นเด็กที่ดอ้ ยโอกาส
ทางการศึกษาในลักษณะอื่นๆ ที่ไม่สามารถ
เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนปกติได้
3. เป็ นเด็กที่มีภูมิลาเนาในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 และเขตพื้นที่
การมัธยมศึกษา เขต 15

จานวนนักเรียนที่รับสมัคร
1. ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
2. ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
3. ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

จานวน 35 คน
จานวน 160 คน
จานวน 80 คน

กาหนดวันรับสมัคร
ตั้งแต่วนั ที่ 21 ก.พ. 2562 เป็ นต้นไป

ประกาศผล/ ยืนยันเข้ าเรียน/รายงานตัว/เปิ ดเรียน
1. รายงานตัวเข้าเรี ยน
- ม.1, ม.4 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เวลา 08.30-12.00 น.
- ป.1 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
2. ปรับพื้นฐาน
- ม.1, ม.4 วันที่ 9-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
3. เปิ ดภาคเรี ยน วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หลักฐานในการสมัครเข้ าเรียน
1. ใบสมัคร (รับที่โรงเรี ยน)
2. สาเนาทะเบียนบ้านของผูส้ มัคร 2 ชุด
3. สาเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของ
บิดา มารดา และผูป้ กครอง (กรณี ผปู้ กครอง
ไม่ใช่บิดา มารดา) อย่างละ 2 ชุด
4. สาเนาสูติบตั ร (ถ้ามี) 2 ชุด
5. รู ปถ่าย 2 นิ้ว จานวน 4 รู ป
6. หลักฐานแสดงผลการเรี ยน ปพ.1 และหลักฐาน
ทางการเรี ยนอื่นๆ เช่น ปพ.6 ปพ.8 เป็ นต้น

สภ.บูเกะตา

รร.ศึกษาสงเคราะห์ ประมาณ 7 กม.

รร.ศึกษาสงเคราะห์
ฯ

สภอ.แว้ง

ทางไปศึกษาสงเคราะห์ฯ
อ.แว้ง

สนามเทนนิ ส

วงเวียนนก
รพ.แว้ง

ตากใบ, ประเทศมาเเลเซีย

อ.สุ ไหงปาดี

อ.สุ ไหงปาดี

อ.สุ คิริน

อ.สุ คิริน

อ.แว้ง ประมาณ 16 กม.

สถานี รถไฟ สุ ไหงโก-ลก

นักเรี ยนเรี ยนฟรี ตลอดระยะเวลา 15 ปี โดยไม่ตอ้ ง
เสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น โดยได้รับสวัสดิการดังนี้
1. หอพักสาหรับนักเรี ยน (แยกชายหญิง) หอพักชาย
จานวน 8 หลัง หอพักหญิง จานวน 7 หลัง โดยมีครู
ดูแลทุกหอพัก
2. อาหาร 3 มื้อ พร้อมขนมหวานหรื อผลไม้ทุกวัน
และอาหารเสริ ม (นม)
3. เครื่ องแต่งกายนักเรี ยน มีดงั นี้
- ชุดนักเรี ยน
- ชุดพละ
- ชุดลาลอง
- ชุดลูกเสื อ-เนตรนารี
- ชุดนักศึกษาวิชาทหาร (นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
- เสื้ อพื้นเมือง และชุดอื่น ๆ
4. อุปกรณ์การเรี ยน มีดงั นี้
- สมุดหนังสื อ ปากกาดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ
5. เครื่ องใช้ส่วนตัว มีดงั นี้
- ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ ม ที่นอน หมอน ฯลฯ
- สบู่ ยาสี ฟัน แปรงสี ฟัน แชมพูสระผม
ผงซักฟอก ฯลฯ
6. ทุนการศึกษาสาหรับนักเรี ยนที่เรี ยนดี แต่ยากจน
7. อื่น ๆ ที่มีความจาเป็ นต่อนักเรี ยน

เส้ นทางการเดินทางไป
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ นราธิวาส

สวัสดิการที่นักเรียนทุกคน
ได้ รับจากโรงเรียน

โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
สานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ต้งั ….
เลขที่ 195/1 หมู่ที่ 9 ตาบลโละจูด
อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทร. ,โทรสาร 0 7358 4077
http://www.songkrohnara.net
e-mail : songkornara@hotmail.com
เอกลักษณ์....อุทยานแห่ งการเรี ยนรู ้
เปิ ดโลกสู่อาเซียน บนพืน้ ฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์........ ยิม้ ง่าย ไหว้งาม สลามสวย

